Het eerste Nationale Bosdebat

Nieuwe Wildernis anno 2002
In een aangename en voor
velen vertrouwde
omgeving, de kapel - nu
Mediatheek van Larenstein
te Velp -waren ruim
honderd mensen aanwezig
bij het eerste Nationale
Bosdebat van de KNBV. Er
moesten diverse stoelen
worden bijgezet om deze
grote groep studenten,
beheerders, adviseurs,
onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere
bosbelangstellenden een
plek te geven. De
organisatoren van het
debat waren blij verrast met
deze grote opkomst.
Woensdagmiddag 8 mei heeft
het eerste Nationale Bosdebat
met studenten en vakmensen uit
de bos- en natuursector plaatsgevonden over het thema nieuwe
wildernis anno 2002. Deze primeur trok meer dan honderd
mensen, waarvan ongeveer driekwart studenten van zowel Helicon, Larenstein als Wageningen.
De bos- en natuurwereld werd
door diverse beleidsmedewerkers, beheerders, uitvoerders,
onderzoekers en andere ge'interesseerden vertegenwoordigd.
Het Nationale Bosdebat is in de

eerste plaats bedoeld om studentenljongeren actief te betrekken bij de KNBV. Het debat moet
daarnaast bijdragen om de discussie over de betekenis van de
Nederlandse bossen levendig en
actueel te houden.
Na een korte inleiding door de
heer Driesse, hoofd van het bestuur van de Hogeschool Larenstein, nam Arno Willems het roer
over. Arno heeft vooraf de spelregels aangegeven, waaraan hij de
deelnemers strikt, maar met humor, heeft weten te houden. Hij
benadrukte dat het debat niet
gaat over het gelijk krijgen enlof
halen, maar om gedachtenuitwisseling, waarin argumenten worden gegeven. Het debat bestond
uit twee delen: het eerste over referentiebeelden, het tweede over
implicaties voor het beheer.

Inleiders
Het onderwerp Nieuwe Wildernis
vraagt om doorgewinterde sprekers. Elke spreker kreeg slechts
5 minuten om zijn visie neer te
zetten. Frans Vera beet de spits
af met zijn reactie op de traditionele bosopvattingen en de noodzaak van begrazing voor bosverjonging. Ad van Hees stelde dat
op basis van modellen (zoals het
PNV-concept) de bosontwikke-

Referenties
Aan de hand van de stellingen
(zie kader) nodigde Arno Willems
de zaal uit voor het debat. De inleiders waren vanaf dat moment
deelnemers aan het plenaire debat. Onderwerp van discussie:
wat zijn referentiebeelden voor
nieuwe wildernis en waarop zijn
die gebaseerd? Na enige aarzeling reageerden vakgenoten op
de stellingen van de inleiders en
vervolgens op elkaars inbreng.
Later mengden ook studenten
zich in het debat.

Een kleine bloemlezing:
"Dat is mooi gezegd door de inleiders", zei een van de deelnemers. "Maar ik mis iets belangrijks in de stellingen: wat wil de
mens op dit moment?; Wat wil de
maatschappij nu en wat kunnen

Beheer
"Voor de natuurlijke verjonging van alle
inheemse soorten bomen zijn grote grazers
essentieel."
Ad van Hees
"Belangrijker dan de vraag "hoe ziet de nieuwe
"Realisatie van de nieuwe wildernis vraagt
wildernis er uit -pnv-concept)?'is de vraag 'wat is vooral een gedetailleerde ruimtelijke
de sturende dynamiek in deze nieuwe wildernis?" planning en geduld. Inleidend beheer is
van ondergeschikte betekenis."
Jan den Ouden "Er bestaan geen eenduidige referenties voor
"Sociale en juridische factoren zijn meer
nieuwe wildernis in Nederland."
richtinggevend aan het bos- en
natuurbeheer dan natuurwetenschappelijke
kennis."

Frans Vera
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Referenties
"Open grasland en bos zijn twee gedaanten van
één systeem."

ling redelijk is te voorspellen,
hoewel structuur en dynamiek
nader onderzoek verdienen. Jan
den Ouden zag de recente
moord op Pim Fortuyn als betreurenswaardig voorbeeld van de
grote rol van verstoringen die
politieke, en analoog daaraan natuurlijke ontwikkeling bepalen.
Natuurlijke processen zijn onvoorspelbaar en daardoor niet te
plannen.
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V.l.n.r.: Dagvoorzitter Arno Willems
en inleiders Jan den Ouden, Ad van
Hees en Frans Vera

we leren uit het verleden om dit te
bereiken?" Aanvullend daarop
werd gesteld dat in Nederland
nooit sprake kan zijn van wildernis of echte natuur. Je kunt hooguit ruimte overlaten aan de natuur; "nieuwe natuur". Dus is
"nieuwe wildernis" meer een
menselijk dan een natuurlijk begrip. Het debat ging vervolgens
over de maatschappij en de wensen ten aanzien van natuur. Een
student meende dat de discussie
nooit zal stoppen omdat natuurontwikkeling langzaam gaat en
de maatschappelijke wensen en
behoeften snel wijzigen. Variatie
vraagt daarom meer aandacht.
Mevrouw Claessens van de provincie Gelderland voelde zich
hierdoor aangesproken en meldde dat het beleid is gericht op
meer variatie. Meerdere plekken
voor meerdere dingen. En ten
aanzien van de natuur moeten
dat grote plekken zijn; grote eenheden natuur, waar we dan met
de handen van af moeten blijven.
En dat is moeilijk, want we weten
niet wat ons dan te wachten
staat, we hebben geen idee hoe
die natuur er uit zal gaan zien.
Volgens sommige deelnemers is
onze diepe wens het originele
beeld van wildernis. Het gaat om
beelden en patronen en niet over
processen omdat wij die niet kennen en niet goed kunnen verklaren. Volgens anderen moeten wij
niet willen voorspellen, maar de
consequenties van keuzes helder in beeld brengen. Ad van
Hees reageerde: "We kunnen
niet voorspellen maar wat we wel
kunnen is de verwachting in
beeld brengen." Maar je hebt
beelden nodig, reageerde een
student, anders krijg je nieuwe
wildernis in onze maatschappij
niet gerealiseerd. Volgens ande-

ren is dat onzin: nieuwe wildernis
is niet origineel, het gaat niet over
toentertijd. Verstandiger is het
aanwijzen van locaties waarin de
nieuwe wildernis zich zal moeten
kunnen ontwikkelen. Besloten in
het woord wildernis is dat de natuur mag ontwikkelen en dat de
mens dat maar heeft te accepteren.
Tijdens het eerste deel van het
debat kwam dus een groot scala
aan meningen en opvattingen
aan bod. Een belangrijke conclusie is dat iedereen andere beelden heeft, die sterk persoonsgebonden zijn. Volgens Arno zijn de
opvattingen grofweg te verdelen
over:
a. beelden van voormalige wildernis zijn een goede basis
voor nieuwe natuur
b. referenties zijn nodig voor
vakinhoudelijke discussies
(zelfreflectie)
c. referentiebeelden zijn een
belangrijk communicatiemiddel richting leken
d. de onbekendheid is de kracht
van nieuwe wildernis (romantiek)
e. voorspellen heeft weinig zin
want verstoringen zijn onvoorspelbaar
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Consequenties beheer
Na de pauze ging het over de
consequenties voor het dagelijkse beheer. Dit onderwerp raakte
duidelijk een gevoelige snaar; bij
de twee microfoons verzamelden
zich diverse sprekers. Arno verwees ook de inleiders naar de microfoons, waardoor er nogal wat
afgelopen moest worden. Wederom een korte impressie:
"Het wordt nooit wat met die nieuwe wildernis, want ik voorspel u",
meldde de heer Poelen (Kroondomein) "dat het bos er over
twintig jaar nog net zo uit zal zien
als nu. In dit dichtbevolkte Nederland is wildernis niet van toepassing, er verandert helemaal
niets." Maar het nationaal beleid,
wil toch anders. In de nota
Mensenwensen wordt toch gestreefd naar meer variatie. Anderen zijn van mening dat het initiëren van nieuwe natuur zal leiden
tot eenvormigheid, bijvoorbeeld
door grote grazers of door het
verbannen van douglas en andere exoten. Dergelijk beheer is allemaal verarming: is dat onze
nieuwe wildernis wens?
Ook andere krachten beïnvloeden de natuurontwikkelingsmogelijkheden. Zo meldde een
studente dat alle goede voor-

Saai? Of Moeillijk?

Afsluiting

nemens van onze ooibossen in
het rivierensysteem, nu al niet
meer kunnen vanwege de benodigde ruimte voor de waterafvoer.
Moet er nu wel of niet worden ingegrepen of worden gestuurd in
onze natuur, kunnen we er wel
met onze handen van af blijven
en hoe groot moet wildernis dan
wel zijn? Frans Vera pleitte ervoor
niet zozeer digitaal te denken
(wel-niet) dan wel analoog. Het
gaat immers om processen. Als je
praat over 40 hectare natuur is
daar al best wat mogelijk, op
20.000 hectare gaat het wel veel
leuker. Ad van Hees onderstreepte dat met de toevoeging dat het
hoge ambitieniveau wel mooi is,
maar dat het ook kleinschalig

kan, al was het maar om draagvlak te creëren. "Dan blijft het
aanmodderen", zei een student.
"We gaan aanplanten, we gaan
begrazen, we doen inleidend beheer en noem maar op. Niet ingrijpen, dat is pas nieuwe wildernis".
De discussie moest volgens een
andere student niet binnen de
sector gehouden worden. Er
moeten meerdere vakgebieden
bij betrokken worden, pas dan
kan wellicht antwoord verkregen
worden op de vraag wat die wildernis is. Tot slot sprak een student zijn zorg uit over de andere
functies van het bos. Bos produceert immers waardevol hout. De
opvattingen over de consequenties voor het beheer waren dus
eveneens divers.
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Om kwart over vijf ronde Arno het
debat af, waarna gezamenlijk
geborreld werd. Joan de Vries
verzorgde de officiële sluiting,
waarbij hij zijn medeorganisator
Michiel Houtzagers bedankte
voor het initiatief van het Bosdebat.
De sprekers en organisatie hebben tijdens de borrel de ervaringen van diverse deelnemers gepeild. Veel mensen vonden het
een interessante discussie, maar
het onderwerp was redelijk abstract. Studenten waardeerden
het initiatief vanuit de KNBV zeker. Zij willen graag meer aan de
discussie meedoen, bijvoorbeeld
als één van de inleiders. Ook zijn
er onderwerpen genoemd voor
een volgend Bosdebat, zoals
"beheer van exoten", "participatie met "burgers", "zomervellingen" en ge'integreerd bosbeer".
Gezien de vele positieve reacties
ligt het in de bedoeling dat de organisatoren (Gerard de Baaij,
Joan de Vries, Hank Bartelink en
Michiel Houtzagers) volgend jaar
opnieuw een bosdebat organiseren. In samenwerking met studenten zal een actueel onderwerp voor het tweede Nationale
Bosdebat worden uitgekozen.
Hopelijk komt u dan ook (weer)!

